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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 z dnia 27.09.2017 r.  

 
dotyczące wyboru wykonawcy na zakup i dostawę zabawek i pomocy dydaktycznych oraz 
wyposażenia żłobka i placu zabaw żłobka zlokalizowanego w Koszalinie przy ul. Kosynierów 49 
w ramach projektu „ŻŁOBEK NIEDŹWIADEK” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.  
Oś priorytetowa: VI. Rynek pracy  
dla działania: 6.6. Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3 
Numer projektu: RPZP.06.06.00-32-K001/17 
 
1. ZAMAWIAJĄCY:  
Zespół Żłobków H.Łach, K.Trocka 
75-674 Koszalin 
ul. Szymanowskiego 24c 
NIP: 6692532034 
REGON: 366210076 
 
2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: 
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz obowiązującymi  
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
 
3. TERMIN SKŁADANIA OFERT  
Termin składania ofert upływa w dniu 09.10.2017 (do godz. 10:00)  
  
4. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT  
W formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres:  
Zespół Żłobków H.Łach, K.Trocka 
75-674 Koszalin 
ul. Szymanowskiego 24c 
 
lub 
 
W formie elektronicznej w postaci podpisanego skanu na adres helena.lach@gmail.com   
Wiążąca jest data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
  
5. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA  
Helena Łach, tel. 504 292 132   
  
6. Skrócony opis przedmiotu zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy na zakup i dostawę zabawek i pomocy dydaktycznych 
oraz wyposażenia żłobka i placu zabaw żłobka. Zamawiający zamierza dokonać wyboru wykonawcy, który 
zrealizuje zamówienie objęte niniejszym zapytaniem ofertowym na dostawę wraz z transportem 
przedmiotu zamówienia dla lokalu w Koszalinie przy ulicy Kosynierów 49 przeznaczonym na 
funkcjonowanie żłobka. Zamówienie obejmuje dostawę zabawek, pomocy i wyposażenia 
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wyszczególnionych w załączniku nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego. 
 
1. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i nie używany, wyprodukowany najwcześniej w 

2016 roku. 
2. Dostarczone zabawki i pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie muszą posiadać atesty i certyfikaty 

bezpieczeństwa poświadczające zgodność z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej. 
Oznacza to, że są całkowicie bezpieczne i posiadają wymagane prawem dopuszczenia do obrotu i 
stosowania: testy, atesty i certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa badań umożliwiające 
wykorzystanie ich w Żłobkach zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny obowiązującymi w 
placówkach opieki nad dziećmi do lat 3. 

3. Wykonawca udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia (oddzielnie dla każdego asortymentu) 
gwarancję nie krótszą, niż na 24 miesiące. 

4. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokument gwarancyjny oraz atesty i 
certyfikaty bezpieczeństwa poświadczające zgodność z normami obowiązującymi w Unii 
Europejskiej, o których mowa w pkt. 3 powyżej, w dniu odbioru przedmiotu dostawy. Dokument 
gwarancyjny winień określać warunki serwisowania, gwarancyjnego, pogwarancyjnego, wykaz 
punktów serwisowych, okres gwarancji, terminy usunięcia stwierdzonych wad i usterek, a także 
wskazywać całość świadczeń gwaranta na rzecz Zamawiającego. 

 
 
 
7. Kategoria ogłoszenia  
Dostawy. 
  
       
8. Kody CPV  

 
37520000-9 – Zabawki 
39162100-6 – Pomoce dydaktyczne 
37500000-3 – Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw, 

   37535200-9 – wyposażenie placów zabaw 
 
11. Harmonogram realizacji zamówienia:  
Podpisanie umowy z Wykonawcą planuje się do dnia  16.10.2017. Termin realizacji umowy – zgodnie z 
umową, maksymalnie 5 dni od dnia złożenia zamówienia. 
 
 
12.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU – WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY 
 
I Potencjał techniczny  
Nie dotyczy  
II Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności  
Nie dotyczy  
III Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Nie dotyczy   
 
13. INFORMACJE O WYKLUCZENIU 
Z udziału w postępowaniu wyłączeni są oferenci, którzy powiązani są z Zamawiającym osobowo  

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/wyposazenie-placow-zabaw-4308
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lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego  
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem 
 i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegających w szczególności na:   
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,   
b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,   
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,   
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli,  
e. pozostawaniu z wykonawcą w stosunku prawnym lub faktycznym mogącym budzić uzasadnione 
wątpliwości co do bezstronności stron tego stosunku.  
  
W związku z powyższym Oferent jest zobowiązany do wypełnienia i podpisania stosownego oświadczenia, 
stanowiącego załącznik nr 1 do formularza ofertowego. Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia 
zostaną odrzuceni. 
 
 
14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Oferta, wraz z niezbędnymi załącznikami (oświadczenia, atesty ppoż i atesty higieniczne), powinna być 
złożona w formie pisemnej, na ponumerowanych stronach, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, 
kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu na adres:  
Zespół Żłobków H.Łach, K.Trocka 
75-674 Koszalin 
ul. Szymanowskiego 24c 
 
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Wybór wykonawcy na zakup i dostawę zabawek i pomocy 

dydaktycznych oraz wyposażenia placu zabaw żłobka” lub na adres helena.lach@gmail.com, gdzie w 
tytule wiadomości powinien być zapis „Wybór wykonawcy na zakup i dostawę zabawek i pomocy 

dydaktycznych oraz wyposażenia placu zabaw żłobka”.  
Wszelkie kopie dokumentów znajdujące się wewnątrz oferty składanej w formie papierowej, winny być 
opatrzone:  
a. zapisem „za zgodność z oryginałem” od strony …. do strony …. .,  
b. datą,  
c. czytelnym podpisem osoby upoważnionej,  
d. pieczęcią firmową.  
Oferty składane w wersji elektronicznej powinny zawierać zeskanowane dokumenty opatrzone opisem jak 
wyżej.  W przypadku wybrania oferty Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia wersji papierowej 
oferty wraz z załącznikami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem (tożsamej z przesłanej drogą 
elektroniczną) przed terminem podpisania umowy.  
  
 
II Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego wraz 
z następującymi załącznikami:  
  
Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,  
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy  
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.  
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Załącznik nr 4 – Specyfikacja techniczna przedmiotu dostawy obejmująca na przykład: 
szczegółowy opis produktu oferowanego, kod produktu oferowanego, zdjęcia proponowanych 
produktów ze szczegółowym spisem wyposażenia  
Załącznik nr 5 – Atesty i Certyfikaty 
 
III Cena musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.   
  
IV Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji i powinna 
zawierać ponumerowane strony. Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej 
odrzuceniem. Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie. Nie dopuszcza się uzupełniania oferty. 
Jeden wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi 
Wykonawca. 
 
15. KRYTERIA WYBORU OFERTY 
 
Zamawiający dokona oceny i wyboru ofert w oparciu o kryterium: 

1. Cena – 80 % 
2. Okres gwarancji– 20 % 

 
 
OCENA I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
Oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującymi kryteriami:  
 
A. Kryterium nr 1 - Cena oferty – waga: 80% – liczba punktów, w ramach kryterium obliczona zostanie przez 
podzielenie ceny najtańszej oferty przez cenę oferty badanej oraz przemnożenie tak otrzymanej liczby 
przez wagę kryterium, która wynosi 80, wg. wzoru: 

 

C=   (Cmin /C b )  * 80 

 
 
gdzie: 
C- liczba punktów oferty wynikających z kryterium ceny, 
C min. – cena najtańszej oferty, 
C b – cena badanej oferty. 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 80 pkt. 
 
B. Kryterium nr 2 – GWARANCJA – waga: 20%  
 
Minimalny okres gwarancji na poszczególne produkty: 24 miesiące 
Punkty pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem: 
 

G=(Gb/Gmax)∗20 
 
gdzie: 
G – liczba punktów wynikających z okres gwarancji , 
G b – liczba punktów odpowiadająca punktom za okres gwarancji oferty badanej, 
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G max – liczba punktów odpowiadająca punktom za okres gwarancji podany przez Wykonawcę z 
najdłuższym okresem gwarancji. 
 
 
Okres gwarancji: 24 miesiące – 0 pkt., 
Okres gwarancji: 36 miesięcy – 10 pkt., 
Okres gwarancji: 48 miesięcy – 20 pkt., 
 
Ostateczna liczba punktów stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. Za 
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Punkty będą liczone do 
dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania. 
W przypadku ofert, które uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną. 

 

 
 
16. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Oferenci 
zostaną powiadomieni o tym fakcie mailowo lub telefonicznie. 
 
 
17. POZOSTAŁE INFORMACJE ORAZ WARUNKI UMOWY Z WYKONAWCĄ 
1. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych.   
2. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert częściowych.  
3. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w 
wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej 
wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci 
ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi 
dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.  
4. Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, nie będą rozpatrywane.  
5. Zamawiający nie zwraca oferentom ofert złożonych w terminie.  
6. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty.   
7. Zapłata za zrealizowane zamówienie nastąpi na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę 
rachunku/faktury, maksymalnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu poprawnie 
sporządzonego rachunku/faktury. 
8.Dodatkowo, termin zapłaty może być wydłużony, w przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego 
transzy z Instytucji Pośredniczącej. Z tego tytułu nie należą się Wykonawcy żadne odsetki za zwłokę.  
9. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w 
przypadku gdy Wykonawca zrealizuje zlecenie w sposób niezgodny z postanowieniami umowy oraz bez 
zachowania należytej staranności. 
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do 
wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy 
oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z tymi działaniami lub 
zaniechaniami.  
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego  
w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy.  
12. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Oferentów oferty nie powodują 
powstania żadnych zobowiązań pomiędzy stronami zapytania.  
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13. O ewentualnym wybraniu oferty oferenci zostaną poinformowani i zaproszeni do podpisania umowy.  
14. Zamawiający dopuszcza udzielenie wybranemu wykonawcy zamówień uzupełniających na DOSTAWY 
polegające na powtórzeniu podobnych zamówień w okresie do 3 lat od udzielenia zamówienia 
podstawowego.   
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą 
zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych 
warunków:  

a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której zamawiający, działając z należytą starannością, nie 
mógł przewidzieć;  
b) zmiana będzie korzystna dla zamawiającego;   
c) dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie wartości zamówienia do 15% wartości zamówienia 
określonej pierwotnie w umowie;  
d) dopuszcza się wprowadzenie zmiany do umowy dotyczące realizacji dodatkowych dostaw, od 
dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, gdy zostaną spełnione 
następujące warunki:  

- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 
usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego  
- w przypadku gdy nastąpiła konieczność zmiany umowy spowodowanej okolicznościami, 
których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć dopuszcza się 
zmianę wartości, która nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 
umowie.  

  
Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, między 
innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, zmianą terminu 
realizacji zamówienia z powodu opóźnienia wykonawcy lub z powodu opóźnień innych wykonawców, przez 
których wykonanie zamówień jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia oraz 
innych przyczyn, których zamawiający nie mógł przewidzieć.  
 
 
Załączniki  
Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,  
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy  
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.  
Załącznik nr 4 – Specyfikacja techniczna przedmiotu dostawy obejmująca przykładowo: szczegółowy opis 
produktu oferowanego, kod produktu oferowanego, zdjęcia proponowanych produktów ze 
szczegółowym spisem wyposażenia  
Załącznik nr 5 – Atesty i Certyfikaty  
Załącznik nr 6 – Szczegóły zamówienia dotyczące dostawy mebli i wyposażenia pomieszczeń w żłobku. 


